
  

 

  :تقدمي إشكايل

 ازداد االجتاه هذا ويف اال، وتنظيم التراب إلعداد خمتلفة سياسات عرب ومتفاوتة سريعة حتوالت العامل يف اجلغرايف اال يشهد

  .إلعداده أحسن شروط وتوفري الوطين اال بتشخيص املغرب اهتمام

  ذلك؟ على املساعدة واألدوات الوسائل هي وما التراب؟ إعداد معىن فما 

  باملغرب؟ الوطين التراب إعداد وأولويات أشكال هي وما 

I  - لذلك املتعمدة والوسائل واألدوات الوطين التراب إعداد معىن:  

  :التراب إعداد معىن معرفة -  1

 واخلدمايت والفالحي والصناعي السياحي االستثمار أشكال كل الستقطاب قابال جلعله اال تأهيل ناحية من التراب بإعداد يقصد

 املعوزة باملناطق للنهوض الوسائل مجيع تسخري هو أخرى ناحية ومن ،العاملي االقتصادي النظام متيز أصبحت اليت قويةال يةالتنافس إطار يف

 اخلدمات من واالستفادة ،الشغل فرص وضمان عيشهم، ظروف بتحسني ،واالية االجتماعية العدالة لتحقيق التنمية مسار يف وإدماجها

 طريق عن التراب إعداد سياسة أولويات من املستدامة التنمية جعل على العمل هو أخرية ناحية من مث األساسية، والتجهيزات االجتماعية

  .الغابوي وامللك والتربة كاملاء الثمينة اإلستراتيجية باملوارد املتعلقة خصوصا التوازنات على حيافظ عقالين تدبري وفق الطبيعية املوارد استغالل

  :التراب إعداد يف املعتمدة األدوات و الوسائل -  2

  :املستدامة، وذلك عرب والتنمية للتهيئة الكربى التوجهات اقتراح تولية يف الوطين التراب إلعداد األعلى الس يتوىل دور

  .والتنظيمية التشريعية النصوص مشاريع خبصوص الرأي إبداء �

 اخليارات خمتلف انسجام على واحلرص التراب، بإعداد املتعلقة واجلهوية الوطنية الوثائق وخمتلف التصاميم خبصوص الرأي إبداء �

  .الكربى القطاعية واملشاريع

  .التراب إعداد جمال يف تنفيذها مت اليت األعمال حصيلة تقدمي يف املسامهة �

 .الوطين التراب بإعداد املرتبطة األعمال خمتلف بني تكامل حتقيق شأا من اليت التدابري اقتراح �

  .املستدامة والتنمية االقتصادية والنجاعة االجتماعي اإلنصاف مبادئ على التراب إلعداد الوطين التصميم ارتكاز �

II - باملغرب الوطين التراب إعداد وأولويات أشكال:  

  :الريفي باال الوطين التراب إعداد من مناذج -  1

 فاالستغالليات البيئة على وللمحافظة االقتصادية، التنمية على ذلك انعكس مما ملحوظ جد سكاين فائض من البوادي غالبية معاناة

 على االعتداد يعين الساكنة بقاء أصبح الظروف هذه ظل ويف الئق، دخل توفري عن مناخية ظروف يف عاجزة أصبحت والتقليدية اهرية

 متت لذلك ،...املائية  الفرشات وتدهور التربة، تعرية الغابوي، كاالجتثاث السلبية الظواهر تعاقب يفسر الذي األمر الطبيعي، الوسط

 أمل وهو الكربى، املدن على ضخم مجاهريي توافد لتفادي وذلك ااورة، الصغرى احلضرية واملراكز التجمعات حنو اهلجرة إىل الدعوة

 والصناعات التقليدية الصناعة تنمية على قادرة الصغرى املدن هذه يف اقتصادية قاعدة بناء على سيساعد مما للتحقيق قابل وضخم واقعي

 وزارة تتحمل حيث الفالحية ااالت هلذه األساسي النشاط على يرتكز األنشطة هذه ظهور أن إال العاملة، اليد بوفرة املرتبطة الصغرى

 وذلك الزراعية، والبنيات اإلنتاج ميدان يف التوجيهات وحتديد اإلطار وضبط الطريق بتنوير ستقوم كبرية، حبيث مسؤولية عبء الفالحة

  .الشمولية االقتصادية اآلفاق مع بانسجام

  :احلضري باال الوطين التراب إعداد -  2

 المجال تنظيم مستوى على والتدابير الإجراءات
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  مسلسل أن ضخمة، حيث حاجيات منو عنه ترتب مما دميوغرافيا، إمدادا ميثل وهو ما ،%3 بنسبة باملغرب احلضرية الساكنة تتزايد

 ستطرحها اليت التحديات رفع على البالد بقدرة مرهونة التراب وإعداد التنمية سياسة أصبحت فقد املقبلة، العقود يف يتواصل لن التمدين

  :إحلاحا أكثرها ولعل بالدنا، يف احلضرية املسألة

 .والسكن الشغل مستوى على احلضري النمو عن تترتب اليت املقبلة للحاجيات واالستجابة القائم اخلصاص استيعاب �

 ...واملاء  كالنقل ملشاكل اجتماعيا كلفة وأقل اقتصاديا ومرحبة تقنيا، ممكنة حلول إجياد �

 . للبناء القابلة األراضي من احلضري التوسع متطلبات بني ممكن حتكيم أجنح يضمن حضري ختطيط بلورة �

   .م21 القرن يف للمدينة جديد مشروع يف التفكري �

  :خامتة

  .اال تنظيم مستوى على املستدامة التنمية وحتقيق البيئة حلماية املتخذة والتدابري اكتشاف ااإلجراءات

https://moutamadris.ma

